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Video om nationale test

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/nationale-test/vejledninger
https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/nationale-test/vejledninger


Forskellen på kriterie og normbaserede test

• Den normbaserede tilbagemelding viser et 
testresultat set i forhold til landsresultat fra 
2010 på en skala fra 1-100 

• Den kriteriebaserede tilbagemelding er 
baseret på en faglig vurdering af, hvad der 
kendetegner gode og mindre gode 
præstationer i den pågældende test.



Forskellen på kriterie og normbaserede test

• Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
kriterierne for hvornår et resultat er fx 
fremragende ikke er fastsat med 
udgangspunkt i elevens resultat på den 
normbaserede skala, der giver et resultat fra 
1-100. Derfor kan man ikke oversætte et 
resultat på den normbaserede skala til et 
bestemt fagligt niveau på den kriteriebaserede 
skala.



Hvad er adaptive test?

Refleksionsarbejde

Hvad gør en adaptiv test?

Hvilken betydning har det for eleven, at testen 
er adaptiv? 



Progression – Skoleniveau (1)



Progression – Skoleniveau - dansk



Progression – Skoleniveau - matematik



Opmærksomhedspunkter

• Statiske og dynamiske tal

• Nationale måltal

– 80 % gode

– Stigende antal fremragende

– Faldende antal ikke tilfredsstillende og 
mangelfulde



Socioøkonomisk reference (1)



Socioøkonomisk reference (2)



Progression – Klasseniveau (1)



Frivillig vs. obligatorisk



Obligatorisk 2 vs. Obligatorisk 4



Progression – Klasseniveau (2)
Refleksionsarbejde

– Gå ind på NT – find klassen (hvis din klasse ikke testet i 
matematik – så se på dansk sammen med klassens dansklærer)

– Se på de to overbliksbilleder som Mette og Dorte 
præsenterende:
• Hvordan ligger klassen set i forhold til landsgennemsnit
• Hvordan ligger klassen i forhold til de to seneste testresultater – hvor 

er klassens udfordringer og styrker?

– Find to elever, som vil være interessant at gå mere i dybden med 
– overvej hvorfor!



Progression – elevniveau (1)



Progression – elevniveau (2)



Tidsfaktor og besvarelse (1)



Tidsfaktor og besvarelse (2)



Tidsforbrug



Statistisk usikkerhed (1)



Statistisk usikkerhed (2)



Progression – Elevniveau 

Refleksionsarbejde

Se på de to elever, du udvalgte før
• Hvordan er deres tidsforbrug i de forskellige områder

• Se på deres testforløb – er der noget du kan lære af det

• Se på den statistiske usikkerhed – er der store udsving i 
testmønsteret?


